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ُاكتب من أجل الحقوق
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أحدِث فرقًا



أليس بيالياتسكي مدافع بارز عن حقوق اإلنسان في 
بيالروس، ورئيس مركز حقوق اإلنسان »فياسنا«. 
وقد ُقبض عليه في 4 أغسطس/آب 2011 وُسجن 

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لمدة أربع 
سنوات ونصف السنة. وتعتقد منظمة العفو الدولية 

أن المقصود من سجنه هو منعه من العمل في سبيل 
حقوق اإلنسان، وتعتبره سجين رأي.

وقد ُسجن بيالياتسكي بسبب استخدام حساباته 
المصرفية الشخصية في ليتوانيا وبولندا لدعم عمل 

منظمته في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان في 
بيالروس. ورفضت السلطات البيالروسية تسجيل 

مركز حقوق اإلنسان »فياسنا« منذ عام 2003. 
ونتيجة لذلك ُحظر على المنظمة فتح حساب مصرفي 

باسمها في بيالروس، ولذا فإنه لم يكن لديها من 
خيار سوى استخدام حسابات مصرفية في البلدان 

المجاورة لتمويل عملها في مجال حقوق اإلنسان.

لم تكن محاكمة أليس بيالياتسكي عادلة؛ فقد كان 
بعض األدلة المقدمة إما غير موثَّق أو مجهول 

المصدر. ولم يكن استجواب بعض الشهود ذا صلة 
بالتهم، وإنما بأنشطة أليس بيالياتسكي والشهود 

أنفسهم في مجال حقوق اإلنسان.

عبِّر عن تضامنك مع أليس بيالياتسكي
أُكتب رسالة أو ارسل بطاقة غير دينية إلى أليس 

بيالياتسكي في السجن على العنوان التالي:

Ales Bialiatski
Penal colony No. 2 

1 Sikorsky Street, Babruisk 
213800 Mahiliou Region 

Belarus

قصة أليس بيالياتسكي
الرسائل المقترحة:

Я думаю пра цябе :أُفكر في قضيتك
Я жадаю табе дабра :لك مني أطيب التمنيات

ُاكتب رسالة إلى رئيس بيالروس تتضمن:
  الدعوة إلى إطالق سراح أليس بيالياتسكي فوراً 

هة إليه.  وبال قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجَّ

  اذكْر أن منظمة العفو الدولية تعتبر أليس 
بيالياتسكي سجين رأي.
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